AFKOPPELEN BINNEN DE
GEMEENTE WOENSDRECHT
Wat is afkoppelen?
Zoals u in de folder ‘Werkzaamheden in Kapellen – Woensdrecht – Stabroek’ heeft kunnen
lezen, wordt het rioleringsstelsel in uw straat vervangen. In de huidige situatie wordt het
huishoudelijke afvalwater en hemelwater afgevoerd in één buis. In de nieuwe situatie worden
er twee rioolbuizen aangebracht, één voor afvalwater en één voor hemelwater. Het
hemelwaterriool voert het hemelwater af wat afkomstig is van het openbare gebied. Het
hemelwaterriool biedt echter ook kansen om het hemelwater van uw woning aan te sluiten
op het nieuwe hemelwaterriool. Het aansluiten van woningen op het hemelwaterriool wordt
ook wel afkoppelen genoemd.

Waarom afkoppelen?
Warme en droge periodes worden tegenwoordig afgewisseld met hevige stortbuien en natte
periodes. In de langdurige droge perioden is het belangrijk om voldoende water vast te
houden. Bij hevige regenval is het zaak om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Om de
wateroverlast te verminderen wordt het hemelwater apart opgevangen en langzaam in de
bodem geïnfiltreerd door een groot poreus hemelwaterriool. Het schone hemelwater wat
vanwege een hevige bui niet de kans krijgt om te infiltreren wordt afgevoerd en geloosd in
een watergang in de omgeving. Vanwege het scheiden van het schone hemelwater van het
vuile afvalwater wordt bovendien de belasting voor de waterzuiveringsinstallatie verminderd.
Door af te koppelen helpt u dus mee aan het verminderen van de wateroverlast tijdens
hevige buien en vermindert u de verdroging tijdens droge periodes.
De wijze van afkoppelen aan de voorzijde van uw woning is afhankelijk van de ligging
van uw woning. De achterzijde van uw woning dient u zelf af te koppelen of te voorzien
van een watervriendelijke tuin.

Welke situatie is bij u van toepassing?
1.
Mijn woning grenst direct aan het trottoir/de openbare ruimte
Indien uw woning direct aan de openbare ruimte grenst dan wordt uw huidige gemengde
huisaansluiting gekoppeld op de nieuwe afvalwaterhuisaansluiting. De hemelwaterafvoeren
(regenpijpen van de dakgoot) welke zich aan de voorzijde van uw woning bevinden worden
afgekoppeld d.m.v. een nieuwe hemelwaterhuisaansluiting. Deze werkzaamheden worden
kosteloos door de aannemer van het project ‘Grensstraat, AC Swinnestraat/Canadalaan en
Driehoevenseweg’ uitgevoerd. Voordat de werkzaamheden starten neemt de aannemer
contact met u op om de planning met u te communiceren en af te stemmen.
2.
Mijn woning heeft een voortuin
Indien uw woning voorzien is van een voortuin dan wordt door de aannemer van het project
‘Grensstraat, AC Swinnestraat/Canadalaan en Driehoevenseweg’ een hemelwater- en een
afvalwaterhuisaansluiting aangeboden op uw erfgrens. Uw huidige gemengde
huisaansluiting wordt gekoppeld op de nieuwe afvalwaterhuisaansluiting. De nieuwe
hemelwaterhuisaansluiting wordt ter plaatse van de erfgrens aangebracht als
wachtaansluiting (afgedopte loze leiding). U kunt er voor kiezen om uw hemelwater aan de
voorzijde van uw woning kosteloos af te laten koppelen door de huisaannemer van de
gemeente Woensdrecht. De huisaannemer maakt na de werkzaamheden van het aannemer
van het project een afspraak met u om de huidige situatie aan de voorzijde van uw woning te
inventariseren. De huisaannemer neemt de beplanting en bestrating op, koppelt de
hemelwaterafvoeren (regenpijpen van de dakgoot) aan de
voorzijde van uw woning af en verbindt deze met nieuwe
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Vragen?
Voor vragen met betrekking tot het afkoppelen van uw woning kunt u telefonisch contact
opnemen met de gemeente Woensdrecht via tel. 14 0164 of een e-mail sturen naar
gemeente@woensdrecht.nl (t.a.v. dhr. B. Verstraaten).

